
DIA 322 

Leia Ezequiel 37.1 até 38.23 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 37.1-6 

 
       Essa visão dos ossos secos ilustra a promessa de que Deus irá trazer 
vida nova ao Seu povo, fisicamente e espiritualmente. Os ossos secos são 
uma metáfora dos judeus no cativeiro - espalhados e mortos. Como 
Ezequiel dava a palavra de Deus a esses ossos mortos e espalhados, os 
ossos voltaram à vida! E assim como o Altíssimo trouxe vida aos ossos 
mortos, os exilados espalhados de Israel e Judá um dia seriam libertados 
das "sepulturas" do exílio (Ez 37.12) e se reunirão mais uma vez em sua terra 
natal. 
     Sua igreja pode parecer-lhe um monte de ossos secos, mortos 
espiritualmente, sem esperança de vitalidade. Mas, mesmo estando o povo 
de Deus em cativeiro, ainda era o povo de Deus. Da mesma forma, uma 
igreja pode ter morrido por causa do pecado, mas a palavra do Senhor 
pode restaurar qualquer comunidade de cristãos, não importa quão secos e 
mortos pareçam. Em vez de desistir, ore por renovação, pois o Espírito de 
Deus pode restaurar a vida deles. O Altíssimo está sempre trabalhando 
para chamar o Seu povo de volta e soprar vida nova em comunidades de fé. 
Que a Sua palavra seja ouvida entre o Seu povo e confia que Ele é capaz de 
trazer vida nova. 
 

Leia Tiago 1.19 até 2.17 

 

ESTUDO DE HOJE: TIAGO 2.1-9 

 
      Tiago condena a demonstração de favoritismo. Geralmente, tratamos 
uma pessoa bem-vestida, de aparência imponente, melhor do que alguém 
que parece sofrido. Fazemos isso porque preferimos identificar-nos com 
pessoas de sucesso em vez de fracassados na aparência. A ironia, aponta 
Tiago, é que os supostos "vencedores" podem ter conseguido seu 
impressionante estilo de vida prejudicando-nos. Além disso, os ricos acham 
difícil identificar-se com Jesus, que veio como um humilde servo. 
     Você é facilmente impressionado por "status", riqueza ou fama? Você é 
parcial com os que "têm" е ignora os que "não têm"? Essa atitude é 
pecaminosa. Deus vê todas as pessoas como iguais e, se Ele favorece 
alguém, são os pobres e incapazes. 



      Devemos acostumar-nos a tratar todos com dignidade. Ao lembrar que 
cada um foi criado por Deus e tem a Sua imagem, podemos encontrar as 
qualidades que o Senhor colocou neles. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Louve o Senhor por Seu amor e por Sua fidelidade que nunca acabam. 

Leia Salmos 117.1,2 

Leia Provérbios 28.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a 
respeito do que leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


